KWARTAALBERICHT van de Van Oosbreestichting

16 augustus 2017

Geachte donateurs en belangstellenden,
In dit derde kwartaalbericht informeren we u over de activiteiten van onze stichting in de
laatste maanden van 2017 en over de steeds rijker wordende inhoud van onze website, waar
niet alleen nieuwe publicaties verschijnen, maar ook oude vertrouwde papieren boeken
digitaal doorzoekbaar zijn gemaakt.
Verder treft u een tweetal bijlagen aan:
1. Het financieel jaarverslag over 2016
2. Het jaarverslag over 2016.
Filosofische week ‘God in Frankrijk’
In de tweede week van september wordt weer een filosofische week gehouden in het IDZOhuis in Saint-Nectaire. Zie voor verdere inlichtingen de website
www.zoef-weken.nl/filosofie.htm
Najaarssymposium ‘Meer dan het gewone’
Op zaterdagmiddag 4 november 2017 organiseert de Van Oosbreestichting een
najaarssymposium over de visie op de toekomst van het Apostolisch Genootschap.
Het wordt gehouden in het gebouw van het Apostolisch Genootschap in Bussum,
Meulenwiekelaan 49.
Het programma onder leiding van dagvoorzitter Henk Smits is als volgt:
14.00 - 14.20 uur
14.20 - 14.40 uur

Inleiding over het geloofsverhaal van het Apostolisch Genootschap
door Inge de Bos, districtsvoorganger van district Amstelveen;
Inleiding over de Meerjarenvisie 2017-2022 van het Apostolisch
Genootschap door Jan Zwart, landelijk voorganger van het
genootschap;

14.40 - 15.00 uur

Inleiding op de notitie 'Zingeving in perspectief’ van de commissie
Zingeving van de Van Oosbreestichting door Rob Tijdeman, voorzitter
van die commissie;

15.00 - 15.30 uur

Pauze, gelegenheid om vragen in te leveren naar aanleiding van de
inleidingen;

15.30 - 16.30 uur

Paneldiscussie onder leiding van Hans Tiemersma, waarin een aantal
van de gestelde vragen aan het panel zal worden voorgelegd.
De inleiders zullen deel uitmaken van het panel.

Iedereen is welkom. In verband met het maximum aantal toegestane deelnemers wordt u
vriendelijk verzocht zich voor deelname aan te melden via het aanmeldingsformulier op de
website www.vanoosbreestichting.nl. De toegang is gratis. Als de belangstelling te groot is, is
de datum van aanmelding bepalend.
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Nieuwe digitale publicaties op de website van de Van Oosbreestichting
Op de website van de Van Oosbreestichting zijn nieuwe en oudere publicaties als pdf’s
opgenomen in de rubriek Andere boeken.
Via de link http://www.vanoosbreestichting.nl/publicaties/andere_pubicaties/ vindt u
‘De apostolische beweging vanuit een extern perspectief: een overzicht van de herkomst van
het liedgoed en het gedachtegoed tussen 1826 en 1946’ van Alex Lammertsma.
Dit nieuwe boek beschrijft de apostolische liedcultuur vanaf de start van de apostolische
beweging tot de aanwijzing van apostel L. Slok. Er is een index bijgevoegd zodat u van een
oud lied gemakkelijk kunt zien waar ernaar verwezen wordt.
Ook een pdf van het boek Bewogen woorden, klein apostolisch woordenboek, van Manfred
Horstmanshoff is op de website geplaatst.
Het boek Alom schepping van Willem Hirs kunt u in dezelfde rubriek vinden.
De Van Oosbreelezing 2011 van George Gelauff is ook digitaal te raadplegen.
Videoregistratie van de Van Oosbreelezing 2015
De lezing van prof. Peter-Paul Verbeek uit 2015 over techniek en religie is te zien en te
beluisteren op de website van de Van Oosbreestichting: www.vanoosbreestichting.nl.
Van Oosbreelezing 2017 opnieuw beluisteren
Op zaterdag 6 mei 2017 hield Paul van Tongeren de jaarlijkse Van Oosbreelezing met als
titel “Over de mens als relationeel wezen”. Van de gehele lezing is een audio-opname op de
website geplaatst en daar kunt u de lezing dus nog een keer terugluisteren. Van de lezing zal
ook een boekje verschijnen.
Beschikbare publicaties van de stichting
De film ‘De derde weg’ die Rob Does in 2014 heeft gemaakt (prijs van deze DVD is € 10,00)
is zeer goed bruikbaar als start voor een inhoudelijk gesprek over de beleving van religie in
de huidige tijd en de plaats van het genootschap in dat krachtenveld.
Zie de website http://www.vanoosbreestichting.nl/publicaties/ voor de verkrijgbaarheid van
oudere publicaties.
Adreswijzigingen
Wijzigingen in uw adres, e-mail, telefoonnummer kunt u melden aan Andrea van den Broek,
die het secretariaat voert van de stichting met als mailadres vanoosbreestichting@gmail.com
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